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COVID-19: Opschorting van de lessen in het kleuteronderwijs
en lager onderwijs: compenserende maatregelen voor
schoolopvang
Update 1
Zoals in de infonota van 2 december 2021 al werd meegedeeld, worden de lessen in het kleuteronderwijs en
het lager onderwijs opgeschort in de week van 20 tot en met 24 december. De lokale partners, onder
aansturing van de lokale overheden, worden verzocht om samen in te staan voor noodopvang van kinderen
uit het kleuter- en lager onderwijs waarvan de ouders zelf niet kunnen instaan voor de opvang, hetzij door de
eigen werksituatie, hetzij vanwege de specifieke zorgnoden van de betrokken kinderen, hetzij omdat de
thuissituatie onvoldoende veilig is. Met kleuter- en lager onderwijs wordt ook het buitengewoon kleuter- en
lager onderwijs bedoeld.

We verwachten dat ook begin 2022 er nog momenten zullen zijn waar er scholen en klassen zullen zijn die
tijdelijk de lessen zullen moeten opschorten, en dat kinderen wegens individuele besmettingen,
risicocontacten of uitbraken tijdelijk niet aan de lessen kunnen deelnemen. Voor kinderen die gebruik maken
van een MFC, zal het MFC dikwijls zelf mee voor de opvang moeten instaan.
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De Vlaamse Regering heeft in zijn zitting van 10 december 2021 een besluit goedgekeurd dat een financiële
tussenkomst voorziet voor alle partners die mee instaan voor de noodopvang voor kinderen uit het kleuteren lager onderwijs. Dat geldt niet alleen voor de periode van 13 tot en met 24 december, maar ook voor de
schooldagen tot en met 15 april 2022. Er wordt ook voorzien in een vergoeding van de extra kosten voor
vervoer.

Financiële tussenkomst voor de noodopvang
Voor de MFC’s erkend en gesubsidieerd door het VAPH wordt er voorzien in een toelage van 50 euro per
HALVE dag, of dus 100 euro per volledige dag, dat een kind extra moet opgevangen worden. Het moet gaan
om kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs die normaal gezien op die dagdelen gebruik maken van
verblijf of verblijf met schoolaanvullende dagopvang, of enkel van schoolaanvullende dagopvang.

Het besluit zegt niets over de bijdrage die gevraagd moet/kan worden. Bij andere actoren die mee instaan
voor de noodopvang, wordt soms wel geëxpliciteerd dat ouders geen bijdrage betalen, dan wel dat de
tussenkomst bij gevraagde bijdragen lager ligt. We vragen dan ook met aandrang aan de MFC’s om de
bijdragen niet te verhogen. De bijdrage mag dus bij bijkomende opvang niet meer bedragen dan deze die
verontschuldigd zou zijn voor de in de begeleidingsovereenkomst overeengekomen ondersteuning. Het
VAPH zal bij de controles op de bijdragen daarmee uiteraard rekening houden. Aangezien bijdragen in
mindering gebracht worden van de bruto-subsidiëring, heeft dat geen budgettaire gevolgen voor het MFC.

De begeleidingsovereenkomsten in de GIR moeten NIET aangepast worden. De dagdelen met noodopvang
moeten voorlopig NIET ingebracht worden in de dagregistratie GIR, ook niet met de aard van de
ondersteuning die normaal zou geboden zijn. Het VAPH zal zo vlug mogelijk verdere instructies verspreiden
over de effectieve registratie. Vermoedelijk voorzien we een specifieke dagregistratie “noodopvang” in de
GIR. U moet natuurlijk ondertussen deze gegevens bijhouden.

Deze financiële tussenkomst is - zoals eerder vermeld - enkel van toepassing in de periode 13 december 2021
tot 15 april 2022.
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Financiële tussenkomst voor het vervoer
We verwijzen hiervoor naar de bepalingen in artikel 11 van het besluit:

“Welzijnsvoorzieningen die afhankelijk zijn van leerlingenvervoer voor de dagopvang voor kinderen met
bijzondere noden, signaleren aan de vervoerder welke noden zij in de weken waarin onderwijsactiviteiten
omwille van Corona opgeschort worden, nog zullen hebben. Vervoer voor deze kinderen blijft gegarandeerd,
zodat de kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben, en desgevallend ook deze ouders aan de slag kunnen
blijven.

Indien een welzijnsvoorziening bijkomend moet instaan voor vervoer van kinderen met speciale noden, dan
kan ze hiervoor van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een financiële compensatie
krijgen voor de reëel gemaakte kosten. De welzijnsvoorziening verstrekt daartoe de gevraagde inlichtingen of
stukken aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.”

Dat betekent dat in eerste instantie de vervoerder moet aangesproken worden die normaal gezien instaat
voor het vervoer van en naar de school. Er zullen zich waarschijnlijk situaties voordoen, zeker daar waar de
school niet op hetzelfde adres gelegen is als het MFC, dat de vervoerder niet in aangepast vervoer zal kunnen
voorzien. In dat geval kunnen de kosten die gemaakt werden voor het vervoer, aan het VAPH gedeclareerd
worden. Het VAPH zal ook daaromtrent nog verdere instructies meedelen (aanvraagformulier, wijze van
indiening ...). Zowel de materiële kosten (huur bussen, brandstof ...) als de personeelskosten die buiten de
bestaande vervoersregelingen vallen, zullen in aanmerking komen. Ook deze tussenkomst is enkel van
toepassing voor de bijkomende kosten in vervoer voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs.

Ik besef dat het ontzettend moeilijk is om te blijven voorzien in extra noodopvang. Hopelijk maakt deze
financiële tussenkomst het toch beter haalbaar om maximaal in de noodzakelijke opvang te blijven voorzien,
niet enkel volgende week, maar ook voor occasionele noden in de periode tot en met 15 april.

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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